Nº 130 / MAIG-JULIOL 2018

REVISTA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I CULTURA DE BEGUR - ESCLANYÀ
XV Fira d’Indians:

Cultura:

Promoció Econòmica:

Entrevista:

ESCOLLIT EL
CARTELL OFICIAL
DE LA XV FIRA
D’INDIANS

UN ESCRIPTOR
D’OSONA GUANYA
EL XXXIII PREMI
VILA DE BEGUR

CAMPANYES A
PUIGCERDÀ, VIC,
DONOSTIA I
BENELUX

ENTREVISTA A LA
PEDAGOGA I
ESCRIPTORA
TERESA JUVÉ

Pàgina 9

Pàgina 9

Pàgina 12

Pàgina 20

Sant Jordi 2018
La diada va portar literatura,
música i reivindicació a Begur

Recital de poemes i cantada
dels alumnes de l’escola
Foto: Ajuntament

2

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Edició:
Ajuntament de Begur
Redacció:
Àrea de Cultura
(C/ Bonaventura
Carreras, 11)
17255 Begur
Telèfon:
972 62 41 55
Correu electrònic:
cultura@begur.cat

Sumari

Sigues curiós

Informació municipal

2

Alcaldia

3

Municipal

4i5

Col·laboracions

6, 7 i 8

Política

8

Sant Jordi

9 i 10

Cultura

11

Economia

Col·labora:

12 i 13

Societat

13

Medi ambient

14

Educació

15

Grups polítics
Fotografia:
Ajuntament de Begur / Fotografia Carreras
Maquetació i impressió:
Gràfiques Alzamora SA
Correu electrònic:
comandes@laimpremtasc.com
Tiratge:
1.600 exemplars
Exemplar gratuït
Dipòsit Legal:
Gi – 802 – 1987

16 i 17

Esports

18

Miscel·ània

19

L’entrevista

20

H

auríem de suposar que el seu nom
prové del cognom Pi, molt abundant
al municipi. A l’Arxiu Municipal es conserven documents del s.XVII que citen el Mas
Pi del Mas i que pensem que potser parlen
del Mas Pinc actual. Pere Pi del Mas va ser
nomenat batlle el 1706. També se’l coneix
com a Mas Carmen Amaya, ja que va ser
la residència begurenca de la bailaora, on
hi va morir el mes de novembre de 1963.
Actualment, el Mas Pinc és propietat de
l’Ajuntament, acull l’àrea de Medi Ambient i també és la seu física de diferents
entitats del poble.

P

ista: Escultura amb vistes a s’Eixugador

Els conceptes i les opinions sostinguts en els
articles signats que apareixen a Es Pedrís
Llarg no representen necessàriament l’opinió
d’aquesta revista.
Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg són
obertes a tothom. Qualsevol persona que vulgui eme- tre la seva opinió o col·laborar en la
revista ha de lliurar els originals a la redacció,
fent-hi constat les se- ves dades personals i el
seu telèfon, sense que això comporti cap compromís de publicació dels articles.
A fi de complir amb l’article 25.1m, de la Llei
reguladora de les bases de règim local, les
vostres dades han estat extretes de l’arxiu de
l’Ajuntament de Begur. Per deixar de rebre
informació, només cal que ho digueu a la
secció de Registre d’entrada i informació de
l’Ajuntament o envieu un correu electrònic a
la nostra bústia: espedris@begur.cat.

972 624 302/03
radio@begur.cat
Fe d’errades del número 129 (gener 2018):
-A la plana 5, en l’article sobre obres de millora urbana, se situava el projecte de l’avinguda
Onze de Setembre entre els ja finalitzats, quan
encara hi han de començar els treballs.
-A la plana 13, per error, es deia que el grup Es
Quinze havia participat en la cavalcada de Reis,
quan en realitat era el grup de teatre Mutis, que
hi va escenificar una escena.

(En el darrer Es Pedrís demanàvem informació
sobre qui va pintar les escales del carrer Santa
Reparada durant la primera edició de Begur
en Flor. Moltes gràcies a qui ens ha fet arribar
la informació que els seus autors van ser Eva
Barceló, Kevin Pila i Verònica Pilsà. Aprofitem l’avinentesa per recordar que qui disposi
d’informació sobre els llocs que proposem ens
ho faci arribar a arxiumunicipal@begur.cat)

Telèfons i adreces de serveis públics
•Ajuntament de Begur

Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30
a 14.30 h
•Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme
Oficina de Turisme
Av. Onze de setembre, 5 1
Telèfon 972 624 520
turismebegur@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11
Telèfon: 972 624155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

Biblioteca Salvador Raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat
Ràdio Begur
Telèfon 972 624 303
radio@begur.cat
Sala d’exposicions
Telèfon 972 624 155
•Casino Cultural / Cinema Casino
Carrer Casino, 1
Telèfon 972 622 959 / 676029866
cinecasino@begur.cat

•Àrea de Medi Ambient

Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214977
mediambient@begur.cat
www.espaimaspinc.cat
•Àrea d’Esports-Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1
Telèfon 972 623 484
esports@begur.cat
•Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3
Telèfon 972 626 002

•Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
C/ Perdiu, 1-3 · Esclanyà
Telèfon 872 219 282
•Recaptació (Consell Comarcal)
c. Ventura Sabater, 6 (Galeries Casa
Gran). Telèfon 972 624 030
•Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6
Telèfon 606 54 23 84
•C.E.I. Ses Falugues
Carrer Corriol-Escoles Velles
Telèfon 972 624 304
•Escola Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1
Telèfon 972 624 114
•Escola L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3
Telèfon 972 611 990
•Policia Municipal
Carrer Francesc Forgas, 1
Telèfon 972 624 200
Mail: policialocal@begur.cat
•Jutjat de Pau
Av. Onze de setembre (Galeries Casa
Gran) Telèfon 972 624 060

•Mossos d’Esquadra

Telèfon 112 / 972 30118 (Palafrugell)
-972 541188 (La Bisbal d’Empordà)
•Bombers
Telèfon 112 / 972 30540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 10607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609222 (programació);
972 600 160 (centraleta)
972 600 620 (urgències)
•Creu Roja
Telèfon 972 301 909
•Endesa. Telèfon 800 760 333
800 760 706 (avaries)
•Aigües de Catalunya
Telèfon 902 195 630
•Correus
C/ Ventura Sabater (Galeries Casa
Gran). Telèfon 972 623545
De dilluns a divendres, de 10.45 a
14.30 h - dissabtes, d’11 a 13 h

ALCALDIA
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Abans que res, el municipi
Joan Manel Loureiro Vall / Alcalde de Begur-Esclanyà

Vam iniciar l’any amb nombrosos projectes sobre la taula,

alguns dels quals ja han estat executats i altres, es comencen
a treballar.
Des d’ara i fins a les eleccions municipals, encara tindrem
temps de posar en marxa iniciatives importants per al municipi i la seva gent, com ara la remodelació de l’avinguda Onze
de Setembre, el nou vial de sortida al barri de Sant Josep
d’Esclanyà, la peatonalització del carrer de Fornells o la nova
plaça al carrer Sant Pere de Begur. Els projectes d’aquestes
obres els podreu veure molt aviat en exposició pública, a la
sala d’exposicions de les Escoles Velles.
I tot això en un marc molt difícil per a les administracions
catalanes, donada l’esperpèntica situació provocada per
l’aplicació que el govern espanyol ha imposat de l’article 155
de la Constitució.
No ens hem de deixar vèncer i per això, des de l’Ajuntament
es treballa de la mateixa manera o, fins i tot, amb més intensitat, que en altres èpoques en què les institucions del nostre
país eren lliure per dur a terme les seves funcions.
Estem compromesos amb la lluita per la democràcia, com
ho estan nombrosos ciutadans del nostre poble, però també
ho estem amb les necessitats del municipi i la millora dels
serveis, sense defallir. Malgrat la situació nacional, doncs, a
l’equip de govern tenim ben present el que és realment important per als ciutadans de Begur i Esclanyà: viure en un
municipi amb serveis a l’alçada del que s’espera per al segle
XXI i amb unes instal·lacions adequades per millorar la qualitat de vida de tothom.
És aquest objectiu el que ens guia en el dia a dia municipal i
puc assegurar que en cap moment perdem de vista la tasca
encomanada pels ciutadans. Tenim, abans que res, vocació
municipalista i així ho continuarem demostrant.
I ho aconseguirem amb l’ajuda dels ciutadans i ciutadanes,
sobretot d’aquells que s’impliquen de manera voluntària en
l’organització d’esdeveniments i esmercen esforços per millorar l’activitat associativa del municipi. A tots ells, moltes
gràcies, de tot cor.
Seguim endavant!

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 23 d’abril de 2018. La informació sobre qualsevol activitat posterior a
aquesta data es publicarà en el pròxim número de la revista (agost-octubre de 2018).
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La plaça del carrer Sant Pere es convertirà
en un espai verd multifuncional

Martínez, nova regidora de Cultura,
i Aldrich, segon tinent d’alcalde

Està previst començar les obres passat l’estiu

Martínez, jurant el càrrec. A la dreta, Aldrich. Foto: Ajuntament

Mònica Martínez (Junts per Begur i Esclanyà ERC-AM)
Maqueta que mostra com serà la plaça després de les obres. Foto: Ajuntament

La plaça del carrer Sant Pere deixarà de ser un aparcament per convertir-

se en una zona verda multifuncional. El projecte aprovat per l’Ajuntament
preveu eliminar el mur perimetral que hi ha i construir terrasses en el
diferents nivells d’accés, a més de l’adequació d’un espai verd, amb arbres i gespa. A la part més baixa, hi haurà un espai de jocs per a mainada.
L’Ajuntament preveu iniciar les obres passat aquest estiu.
L’objectiu de l’equip de govern és crear una mena de ‘pulmó verd’ en aquest
punt d’alta densitat urbana i augmentar així l’oferta de zones verdes en el
nucli antic de Begur.

va prendre possessió del càrrec de regidora de Cultura, Ensenyament i Joventut en el ple municipal del febrer. Martínez, que ja havia format part del consistori en mandats
anteriors, a l’oposició (PSC), substitueix Maite Martín, que
va deixar el càrrec a finals del 2017. D’altra banda, també
el febrer passat, Martí Aldrich, regidor de Governació, Esports, Seguretat Ciutadana i Sanitat, va ser nomenat segon
tinent d’alcalde i portaveu del grup municipal.

Els veïns del barri de Sant Josep,
d’acord amb la millora viària

Eliminaran les escales del carrer de la
Font de Baix i hi col·locaran una rampa
Les

escales del carrer
de la Font de Baix, que
connecten el nucli antic
amb un dels principals
aparcaments del municipi, seran reconvertides en una rampa de 59
metres de longitud i així
deixaran de ser una barrera arquitectònica. El
pressupost del projecte,
que ja ha començat a
executar-se, -la imatge mostra els treballs de desbrossament previs a l’inici
de les obres-, és d’uns 40.000 euros. El projecte es complementa amb la
millora del carreró que uneix el de la Font de Baix amb l’aviguda Onze de
Setembre, unes obres pressupostades en uns 36.000 euros. Foto: Ajuntament

L’alcalde Loureiro, durant la reunió amb els veïns. Foto: Ajunt.

Els veïns del barri de Sant Josep valoren de manera positiva el projecte de millora viària de la zona, que inclou la
construcció d’un nou carrer que doni sortida als vehicles
per la banda de Palafrugell i la reconversió dels actuals en
vials d’una sola direcció. Així va quedar palès en la reunió
que l’alcalde, Joan Loureiro, va celebrar amb una trentena
de veïns el febrer passat, al local polivalent d’Esclanyà.

Un total de 105.904 euros
en ajuts a entitats i grups

Nous serveis per a joves,
al Parc de l’Arbreda

L’accés al port de Fornells
serà un vial de vianants

L’Ajuntament ha aprovat concedir un

El Parc de l’Arbreda disposarà de nous

El carrer Francesc Sabater Mecre ‘Xi-

total de 105.904 euros en ajuts a les entitats, associacions i grups polítics del
municipi aquest 2018. La quantitat més
alta en ajuts serà per a l’Associació de
Comerç i Turisme de Begur (ACIT), que
rebrà 20.000 euros -més informació a la
plana 12-, mentre que altres beneficiaris
de les subvencions municipals seran les
escoles, els clubs esportius, els grups de
teatre, associacions de veïns i grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

serveis destinats a potenciar aquesta
zona com a espai per als joves. Entre
altres actuacions, s’hi instal·laran una
tirolina, un rocòdrom i nous elements
per a mainada, i es pavimentarà la pista de bàsquet. Les noves instal·lacions
s‘afegiran a les actuals, entre les quals hi
ha el Local Jove. La junta de govern ha
acordat també comprar nous aparells
infantils per a altres espais, com ara Sa
Fontansa i el carrer Francesc Deulofeu.

quet’, que dóna accés al port de Fornells,
serà reurbanitzat i convertit en vial de
vianants, amb un cost total de 315.436
euros. La nova configuració d’aquest espai permetrà limitar l’accés de vehicles a
aquells imprescindibles -veïns i serveis
de l’hotel Aiguablava i el port- i millorar l’estètica de la zona. A més, les obres
s’aprofitaran per resoldre problemes que
hi ha en alguns serveis, com ara el clavegueram i l’abastament d’aigua.

MUNICIPAL

L’Ajuntament destinarà 1,6 milions del superàvit
pressupostari del 2017 a millores urbanes
Un total d’1,6 milions d’euros procedents del romanent de tresoreria positiu del pressupost

municipal del 2017, és a dir, del superàvit pressupostari, seran destinats a millores urbanes en
el municipi. Aquesta quantitat s’afegirà a la de 4 milions en inversions reals previstes per al
2018. Entre altres inversions programades pel consistori, hi ha la de 300.000 euros per a millores viàries; 125.000 per al projecte de l’avinguda Onze de Setembre; 250.000 per a obres de
pavimentació; 250.000 més per a l’adequació de l’enllumenat públic; 300.000 per a la reforma
de l’aparcament del barri de Sant Josep, i 70.000 euros per a la millora de parcs.
Algunes de les accions previstes pel govern municipal ja han estat executades o estan en procés, com ara la canalització de les aigües plujanes del carrer Manuel de Pedrolo; la pavimentació d’un nou tram del passeig de Sa Riera; la millora del cementiri d’Esclanyà i l’ampliació del
de Begur; l’arranjament de l’accés a la zona de serveis de Son Ric; la renovació de les alzines del
carrer Carles d’Homs, i les noves voreres del tram d’entrada al poble per la carretera de Regencós. A les fotografies de baix, es veuen algunes imatges de les obres realitzades.

Les obres de pavimentació a Sa Riera. A la dreta, la vorera de l’entrada per la carretera de Regencós. Fotos: Ajunt.
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Recollida de material
per als refugiats de
Lesbos i Atenes

L’Associació Amb les teves mans,

en col·laboració amb l’Ajuntament
de Begur, ha iniciat una campanya
de recollida d’aliments i materials
per als refugiats, la majoria sirians,
que es troben acampats a l’illa de
Lesbos i a Atenes, a Grècia. La situació en aquests camps de refugiats empitjora cada dia, donada
la gran quantitat de persones que
hi arriben, fugint del seu país en
guerra. Els aliments i el material
que es recullin seran entregats a
l’organització humanitària Holes
in the Borders, perquè els distribueixi en els camps d’Atenes, i a Attika Human Support, perquè els
porti a Lesbos. La campanya tindrà
lloc del 24 d’abril al 8 de juny, i els
punts de recollida a Begur seran
els següents: supermercats Jodofi
i Spar, i l’Ajuntament. El 28 d’abril,
també es va recollir material al
pavelló municipal, durant la celebració del Torneig Nihon Kobudo.
Per qualsevol dubte sobre la campanya, us podeu posar en contacte
amb l’organització Amb les teves
mans, al correu electrònic amblestevesmans@gmail.com.

Projectes d’enllumenat
a Sa Punta i al carrer
Santiago Rusiñol

Els projectes per enllestir el servei

La nova entrada al cementiri d’Esclanyà. A la dreta, l‘escala d’accés a la zona de serveis de Son Ric. Fotos: Ajunt.

La nevada del mes de març no va provocar incidents

d’enllumenat públic a la urbanització Sa Punta tiraran endavant finalment, després que havien quedat
aturats fa uns anys, a causa de la
crisi econòmica. Els projectes, amb
un pressupost de 464.000 euros,
són per a la tercera i la quarta fases
d’instal·lació de l’enllumenat, que
inclouen els carrers Cala Moreta,
les Planasses, Sa Punta d’es Forn,
Joaquim Vayreda, Pau Milà Fontanals, Torradors, Catalònia i Sa Punta Llarga, i el passatge de Joaquim
Vayreda. Pel que fa al carrer Santiago Rusiñol, de Sa Riera, el pressupost és de 34.046 euros.

El govern ha concedit
7.359 euros per embellir
cinc façanes del poble

L’Ajuntament de Begur ha destiLa nevada que va caure en diferents comarques de Catalunya el 20 de març va deixar el municipi de Begur i Esclanyà força cobert, però no va provocar incidents destacables. D’aquell dia,
en restaran moltes imatges, com les dues que us oferim en aquest espai: l’esplanada del castell
i una imatge del poble presa des d’aquest punt. Fotos: Núria Casellas

nat 7.359,76 euros a ajuts econòmics
per a les obres d’embelliment que
es van fer durant el 2017 en cinc
façanes d’habitatges del municipi.
L’any 2017, l’ajut de l’Ajuntament
va ser de 5.000 euros per a quatre
façanes embellides el 2016.
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COL·LABORADORS

EL NOSTRE MUNICIPI
El Casino vell (1)

E

ntre tots els edificis civils que formen el casc urbà de Begur,
i amb una significança molt distanciada, tenim una bella i
senyorial mansió: el ‘Casino Vell’.
A finals del segle XIX, i ja de retorn, un petit grup d’emigrants de
l’illa de Cuba, anomenats ‘indianos’ o ‘americanos’, amb la solució econòmica a plena satisfacció i procurant establir una vida
plaent, varen crear la conveniència de disposar d’un casino. A
aquest efecte, establiren el costum de poder fer tertúlia i assaborir després dels àpats un bon cafè, acompanyat de la copa de rom,
tot contant històries llunyanes, la realitat de les quals era impossible de desxifrar. Aquesta habitud varen importar-la de colònies,
practicada durant els últims temps, demostrant així una diferència amb la seva vida anterior, o sigui, abans d’aplegar fortuna; en
aquells primers temps, les jornades de treball ocupaven gairebé
les vint-i-quatre hores del dia, procurant arreplegar el màxim
possible de riquesa.
De casinos en aquells temps, a Begur ja n’hi havia dos, amb els
noms de Begurenc i La Unió, on quedaven repartits els pocs
‘americanos’ retirats. A l’efecte de constituir una seu social per
a la petita colònia de nou rics, aplegant-hi generosament la resta
d’habitants de la població, va néixer la idea de formar un nou casino. Sota la iniciativa de Pere Roger i Puig, el més acabalat entre
ells, es van agrupar els diferents socis dels dos casinos per formarne un de nou, amb un estatus social capaç de reunir tots els habitants de Begur, sense condicionar l’estat social ni econòmic. Es
formà una junta directiva amb socis dels dos casinos, a manera
de pedra angular del nou casino, amb el nom d’Unió Bagurenca.
El dia 23 de gener de 1869, davant el notari Joan Puig, varen constituir una societat per formalitzar oficialment la nova i important associació. El capital de la societat del nou casino fou de sis
mil duros; mil per a la compra del terreny i cinc mil, per a la construcció i equipament de l’edifici.
Per al projecte, aquesta societat va adquirir un gran solar, que estava situat al capdavall del carrer de les Torres o dels Bous, pagant
per aquesta propietat la quantitat de dos mil escuts, o sigui, mil
duros. És possible, i no valorant la seva desafortunada desapari-

Ponç Feliu
ció, que en aquest preu i
com a regateig, podia quedar-hi inclosa la torre de
moros que existia adherida al Mas Carreras, aprofitant la pedra de dita torre
per a la construcció del
nou edifici del casino. Pere
Roger i Puig, considerat
persona de principal posició econòmica i promotor
del projecte, va quedar constituït administrador del fons per a la
construcció i desenvolupament del projecte i de la societat.
La magnífica realització creà un edifici sòlid, esvelt i senyorial, envoltat de grans finestrals que inundaven de llum tot el seu interior.
El neguit i l’anhel avançaren la seva inauguració, mancant per a
l’acabament detalls a les façanes exteriors, actualment encara inacabats. L’1 de juliol de 1870 va ser inaugurat, creant l’admiració tant
dels socis com del públic en general. El seu equipament era complet, reunint sala de cafè, biblioteca, saló de billar, sala de teatre i
els complements adients a la seva gran categoria.
El pas del temps anava transcorrent i, en els diferents estatges del
nou casino, es gaudia de les narracions i de tota mena d’aventures
ocorregudes a l’altre costat de l’Atlàntic, explicades pels mateixos
protagonistes. En la narració d’aquestes llegendes, també podia
sorgir el dubte que, tal com deia la tradició, algun dels promotors
conferenciants «tenia molta terra a l’Havana». Les circumstàncies a
les colònies del Carib varen empitjorar a raó dels successos a Cuba.
Una nota històrica del Sr. Salvador Raurich, deia: «La desaparición
de los ‘indianos’ vino casi a coincidir con el inmueble y sociedad
que ellos supieron crear con el mayor desinterés y patriotismo bagurense.» Més tard, hi afegia: «Cerca del año 1900, el casino fue liquidado por una rivalidad interesada y absurda.»
Solament amb 35 anys de existència, va desaparèixer el ‘Casino
Vell’.
(La segona part d’aquesta crònica, a l’Es Pedrís Llarg nº 131)

ES TEU POBLE
Reculls de Begur

L

es recordances del passat d’un poble tenen l’aire d’unes
arrels que, el no oblit, les atia per treure-les d’aquell racó on
el temps les ha dipositades.
Recordo que en una cantada de la Coral de Begur vaig sentir un
plaent comentari que féu l’Antoni Bonfill sobre uns Reculls de Begur del pare, que em produí una sacsejada de sabor de poble: «És
una cançó inèdita que ha recuperat el nostre director, en Jaume
Marquès, i que es pot considerar un himne a Begur i a la Costa
Brava de molta volada.» L’emoció que em proporcionà sentir el
cant d’aquest poema musical del meu pare fou tan intensa, que
se’m presentà la vivència d’ell, el gran enamorat de Begur, si hagués pogut sentir aquest homenatge del seu poble a través de la
nostra Coral. Es barregen, en aquesta oda, conceptes de ‘terra nostra’. Catalunya, Empordà, Costa Brava, Begur i el seu castell... ‘Vila
amb molt d’encís... i gaudirem de tan formós paradís’. I de nou, fent
referència a l’estima del nostre poble, de la Catalunya de les nostres arrels, el pare hi aporta unes paraules entornades de petges
de sempre: «Mantindrem dintre nostre l’esperança d’un retorn
apressat i ben joiós. Viurem uns bons jorns plens de gaubança en
nostres cors.»
Aquests Reculls de Begur tenen un ressò actual i de sempre.

Joan Pi i Ventós
L’estima d’un poble envers la seva cultura, la seva llengua, els seus
costums, el seu tarannà d’acolliment i comprensió. El fet de ser
catalans és un signe d’identificació irrenunciable. És una singularitat que defineix una forma ancestral de convivència, de respecte i de no trepitjar altres matisos de diferència. De no trepitjar sí,
però amb la fortalesa inqüestionable de no admetre el trepig de la
intransigència i de l’insult.
És ben cert que els begurencs sentim una espècie de reverència
del nostre poble. Tenim una raó que exemplifica aquesta dèria
‘d’arrel de poble’. Només cal pujar al castell i amb ‘gaubança’, que
diria el pare, deixar-se portar pel que es veu: les torres de guaita
del poble i les seves cases, la terra empordanesa, el ‘mare nostrum’
amb l’esquitx de fons de les Medes, el turó dels Àngels en la llunyania... El segell del castell ens porta a pensar en un passat diferent. De noblesa poderosa i de poble submís. Passat de diferències
socials. Present de democràcia i llibertat, més que desitjades.
Aquest vernís d’història viscuda ens fa ser conscients que les circumstàncies canviants tenen el fil conductor d’un constant pas
endavant cap a un cim, que no és final, sinó afany de superació.
Xerrades d’es pedrís llarg? Vivències de Begur. 		
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COL·LABORADORS

Petita història de Begur, Esclanyà i platges (1)

A

questa vegada he volgut capbussar-me explicant una
mica la història de Begur, rescatant-ne les vivències i els
esdeveniments més significatius. Un itinerari sentimental que recorre el poble amb textos. Una mirada al passat que ens
ajuda a entendre millor el futur. A l’abric del castell medieval de
Begur, corallers, pescadors, contrabandistes, indians i suro tapers
han protagonitzat brillants pàgines d’una història que es reflecteix a cada carrer, a cada casa i a cada racó. Si obrim una finestra al
món, trobarem que el nostre poble, al llarg del temps ha patit moltes vicissituds, i etapes d’alts i baixos, amb una precària economia.
Primer, ens hem de remuntar a la època dels pirates i bandolers
africans que saquejaven els pobles costaners. Aquest episodi deixà
una petjada en el poble, ja que s’alçaren onze torres de defensa.
Ara només en queden sis en peu. Mes tard, arribà el temps en què
la gent conreava les terres plantant vinyes i oliveres, xafant els
raïms amb els peus i premsant les olives amb trulls. Encara avui, a
moltes façanes es poden veure anelles de ferro on amarraven els
animals que els ajudaven a treballar la terra. Per obtenir queviures, havien de bescanviar el vi i l’oli per altres espècies, fins que la
fil·loxera acabà amb l’elaboració del vi a tot l’Empordà.
Pels voltants dels segle XIV, molts mariners van dedicar-se a la
pesca del corall, que era molt valuós. L’epicentre fou Begur, ja que
era la zona més rica de la nostra costa i on la gent es dedicava a
la seva extracció. Estan documentades expedicions de pescadors
begurencs al Magrib i a la rivera del nord d’Africa, també a les
Canàries, a Algèria i al cap Verd, entre altres destinacions. Moltes persones es dedicaren a la seva comercialització, entre elles
la família Forgas Estrabau, instal·lant-se a Marsella i Liorna, on
l’exportaven arreu del món. Mentre els homes estaven feinejant
en terres llunyanes, les dones i criatures grans es dedicaven a polir el corall. En una de les centenes de pàgines escrites per Josep
Pla, afirma que hagués estat més encertat anomenar la Costa Brava com a Costa del Corall.
La crisi del sector coraller, afegida a les pèssimes perspectives de
l’agricultura, amb la vinya castigada per la fil·loxera, obligà molts

Marià Frigola

begurencs a travessar l’Atlàntic a la recerca de fortuna, a Cuba i
Puerto Rico, entre altres països caribenys. Una vegada desvalorat
el corall, molts pobles de l’Empordà es dedicaren a l’elaboració de
taps de suro. A cada casa de Begur hi havia un petit taller amb un
caixó de fusta -que en deien menjadora-, coves, saques i gavinetes per llescar el suro, fins que l’activitat es va industrialitzar amb
dues fabriquetes, una al començament de la carretera de Sa Riera
i l’altra, al Convent de Santa Reparada. Un dels propietaris n’era
Pere Forgas i Puig, protagonista fonamental de la primera industrialització del suro, ja que va comprar grans propietats sureres a
Sevilla. El suro li arribava al port de Palamós, però la seva intenció
era construir-ne un a la platja de Sa Riera.
Pels voltants del 1900, la Família Forgas, sempre emprenedors i negociants, van construir una de les millors factories de tota classe de
taps. Quan funcionava a ple rendiment, hi treballaven més de 600
persones de Begur i pobles veïns. Com amb el corall, exportaven a
tot arreu del món on hi havia bodegues de vins i xampanys. També
van intervenir activament a la vida quotidiana del poble fundant
la Societat del Centre Artístic, pel lleure dels seus treballadors i el
poble en general. És de suposar que per ajudar-la una mica, van
posar-hi de conserge la meva àvia materna, n’Emilia Carreras Ferrer, ja que va enviudar molt jove, amb quatre fills petits. S’ha de fer
constar que n’Emilia ja estava bregada en el món de l’hostaleria: els
seus pares, en Pere i l’Anna, foren els primers conserges de l’altre
Casino que edificaren els indians.
Malauradament, el 18 de Març de 1919, una nit de forta tramuntana ,s’incendià la fàbrica. El dramàtic incendi condemnà la població a l’atur generalitzat. Tot el poble quedà ferit, angoixat i agònic.
Moltes famílies es veieren obligades a marxar a altres pobles buscant feina. Evidentment, el Centre també se’n va ressentir. Només
quedava l’altra fàbrica Armstrong, sucursal de Palafrugell, on hi
treballaven unes 100 dones, però el poc sou que guanyaven era
insuficient per al sosteniment de les famílies. Moltes emigraren a
altres pobles i ciutats.
(La segona part d’aquesta crònica, a l’Es Pedrís Llarg nº 131)

El Doctor Arruga i l’enciam
Pere Rodríguez

P

el que es veu, es va establir una bona amistat entre en Siset
Caner, germà d’en Pere Caner i cunyat de na Mercè Barnosell, i el Doctor Hermenegild Arruga, des que entraren en
relació amb motiu de les obres de construcció de la casa del doctor
a Fornells. En Siset havia fet pous, treballava a la construcció i, en
definitiva, era el que en diem un ‘manetes’, i per això no es estrany
que cada vegada que el Doctor Arruga tenia un problema ‘domèstic’ al bany, anés a buscar en Siset, doncs es desvivia per ajudarlo. Aquests problemes li passaven especialment a l’estiu, segons
m’explica na Mercè Barnosell, quan aterraven les nétes o nebodes
a la casa i pel que sembla, no totes eren prou acurades, doncs ho
llençaven tot al vàter i s’embossava molt sovint. Llavors anava a
buscar en Siset per desembossar-lo.
Na Mercè era desconeixedora del personatge i veia que, de forma
continuada, venia a casa un senyor a buscar en Siset. En aquell
temps els carrers estaven com estaven, el senyor deixava el cotxe
al mig del carrer i trucava demanant per en Siset. Sortia na Mercè
i li deia que s’esperés un moment, doncs en Siset s’estava dutxant
o afaitant, i ell l’esperava al cotxe. Un dia li va demanar per entrar,
i en Siset va dir de lluny que sí, que entrés i s’esperés. Dit i fet,
va entrar, va seure al costat de na Mercè, qui estava preparant el
dinar, i van començar a xerrar. «I què fa de menjar?» «Doncs miri
vostè, avui faig arròs» «Molt bé, i què fa ara?» «Ja ho pot veure,
faig l’amanida». I na Mercè seguia sense saber qui era, sols que era
amic d’en Siset. «Senyora, no es fa així l’amanida!» «Què vol dir que
no es fa així?» «Això que treu negre, és el que és bo de l’enciam, el

que porta les vitamines del sol, i la part blanca no és res» «Sí, però a mi, a casa, només em
volen lo blanc, s’estimen més lo blanc que lo
negre!» «Doncs no, el que és bo és lo
negre, que porta les vitamines del sol.» I així
van quedar. Surt en Siset, agafa una ‘fregona’
o quelcom semblant, i se’n van anar. Ben bé
sense saber com s’ho feia, però ho desembossava. I na Mercè seguia sense saber qui era
aquell senyor, sols que era amic d’en Siset..
Un dia, cansada ja de no conèixer qui era
aquell senyor, na Mercè li va dir a en Siset: «Escolta noi, em vols
dir d’una vegada qui és aquest senyor que ve tan sovint i em diu
això de l’enciam?» «Que no el coneixes?» «Doncs no!» «És el Doctor
Arruga» «Macasum... poc que m’ho pensava!» «Un dia te’l presentaré». I així fora, doncs el següent dia que va anar-hi en Siset li va
dir: «Senyor Hermenegild, entri un moment si li plau, que la meva
cunyada no el coneix i li agradaria que li presentés». Tot entrant, li
diu a na Mercè: «Així vostè és la seva cunyada?» «Sí, però jo a vostè
no el conec». I en Siset li digué: «Doncs aquest Senyor és el Doctor
Arruga». Na Mercè devia ser dels pocs vilatans de Begur que no
coneixien al Doctor Arruga i gràcies a la lliçó de l’enciam, que la
va trasbalsar, ho va assolir. I ho va comentar a la perruqueria, tenint al seu costat la Quimeta del Farolillo, que li va dir: «Ai sí, hi
tenia una dèria el Doctor Arruga! No podia suportar que fessis la
plata d’amanida només posant-l’hi lo blanc de l’enciam.»
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‘Cuba, 60 anys
de la Revolució’

Mostres de suport i protestes per
exigir la llibertat dels presos polítics
Núria Tortras

C

uba, 60 Anys de la Revolució’, és la llegenda que he vist sovint, passejant per l’Havana. El mes de febrer d’enguany,
vaig gaudir d’una estada de quinze dies a la capital de
Cuba. Hi vaig anar amb un matrimoni de Begur, amb la particularitat que ell hi va estar vivint durant tres anys. Això ha fet que, a
més de la seva estimada ‘casera’, en Lluís hi tingui amics i amigues.
Ha mantingut la seva amistat amb regulars visites a l’illa.
Cuba, ja la coneixia d’un viatge fet l’any 2013, durant el qual vaig
poder visitar ciutats boniques com Trinidad i espais naturals meravellosos. També conèixer la seva artesania i manufactures, com
el tabac i els licors. La diferència amb aquest últim viatge, que me’l
va fer molt interessant, és que em guiava en Lluís i els seus amics,
fent que pogués apropar-me a la vida de cada dia de la població
de la ciutat. Pujar a un ‘botero’, que és el taxi d’allà; anar als seus
mercats i a les botigues on fan ‘choping’; menjar un ‘dulce en la
cremeria’; anar al seu cinema i a les seves platges... Són persones
molt properes, amb les que és fàcil començar una conversa.
Un matí, quan anava a correus circulant per la 23, em vaig
creuar amb una infermera i com que jo també ho soc, vaig veure
l’oportunitat de parlar de tu a tu amb ella. La vaig identificar només veure-la. Els professionals, fora de la feina, porten uniforme
i concretament, el vestit de les infermeres és molt clàssic, com el
nostre fa 30 o 35 anys, sobretot pel que fa a la còfia. Va resultar
tenir l’especialitat de pediatria i va contestar molt amablement
a totes les meves preguntes. I els metges van amb la bata blanca
pel carrer, amb el fonendoscopi penjant del coll. La seva professionalitat és reconeguda internacionalment. A part de la universitat cubana, hi ha un complex prop de l’Havana que inclou una
universitat, campus, residència, bar i restaurant, i està obert als
interessats de qualsevol país sud-americà que vulguin estudiar
medicina. El dret a la educació és universal i és gratuïta des de
la infantesa fins a la universitat. Abans de la revolució, l’índex
d’analfabetisme a Cuba era un dels més alts del món. Erradicar-la
va ser un dels primers reptes que Fidel es va proposar. Va comptar
amb l’ajut de joves que es van oferir per alfabetitzar la població,
incloent els habitants dels pobles més llunyans. Això representava per als joves deixar casa seva i anar a viure sense cap comoditat. En un any, van aconseguir erradicar-la. (1)
Els estudiants, des de primària a preuniversitari, porten uniforme. Se’ls distingeix segons el color del pantaló o la faldilla. La camisa és gairebé sempre blanca, en algun cas blau cel, i la llueixen
sempre neta i planxada. En total, hi ha cinc opcions i les vaig memoritzar a còpia de preguntar-los a ells/es. Tot el jovent que ho
vulgui, pot estudiar una carrera universitària, i és una opció molt
ben acollida. Però, s’intueixen canvis. Segons l’opinió d’un jove advocat que vàrem conèixer tot prenent un cafè, els joves comencen
a qüestionar-se el per què d’estudiar una carrera que, un cop treballant, els proporcionarà un sou baix, quan treballant en serveis
o en emprenedoria, segur que faran més diners. S’ha de tenir en
compte que, per obtenir el títol, han de fer tres anys de pràctiques
i compensar a l’estat el cost dels estudis. El govern estipula el sou
dels seus professionals. Aquest advocat en concret, guanya al mes
40 pesos convertibles, que al canvi actual són 35 euros.
Des de Fidel, tots els cubans tenen una cartilla de racionament
i els nens, tenen garantida la llet fins als set anys. Està clar que
ningú passa gana i pel carrer no hi cap infant demanat diners.
Comparat amb països veïns, on fins i tot els adults pidolen, els
cubans poden ser una població benestant? En resum, crec que és
un país amb moltes contradiccions. La revolució, fa 60 anys, va
donar Cuba a tots els cubans. Ha lluitat per complir amb els seus
ideals, malgrat tots els intents de països forans perquè fracassés.
Però s’assembla a una dictadura i, com a tal, potser hauria de començar a plantejar-se reformes.
(1)Historia de Cuba. Prof. José Cantón Navarro.

Minut de silenci en l’últim ple, en record dels presos polítics. Foto: Aj.

Representants municipals davant la presó d’Estremera (Madrid),
en solidaritat amb els presos polítics.

Concentració de ciutadans davant l’Ajuntament. Foto: Ajuntament

El procés de Catalunya cap a la independència i la defensa

de la democràcia continua essent ben present entre els ciutadans i ciutadanes del municipi. Les concentracions de protesta
en contra de les detencions i de l’exili forçat de representants
polítics i civils se succeeixen de manera contínua. L’últim ple
de l’Ajuntament va aprovar, amb dues abstencions, una moció
per demanar l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels
exiliats, i per denunciar la deriva antidemocràtica i autoritària
de l’Estat espanyol. El ple manté la promesa de fer sempre un
minut de silenci, com a protesta per les detencions i els exilis.
L’alcalde, Joan Loureiro, va anar fa uns dies a Madrid, amb altres
responsables municipals de la comarca, per manifestar-se davant de la presó d’Estremera, reclamant la llibertat dels presos
polítics catalans.
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SANT JORDI 2018

Un escriptor d’Osona guanya el Premi Vila de Begur de narrativa curta
La il·lustradora Sílvia Fernández, de Tordera, autora del cartell de la XV Fira d’Indians

Els premiats el 21 d’abril, amb els representants municipals. Foto: Mati Carreras

L’alcalde, Joan Loureiro, amb Josep Martínez. Foto: M. C

La narració La nit que va morir l’Urruti, de l’escriptor Josep Martínez i Lladó,

de Torelló (Osona), va guanyar el XXXIII Premi Vila de Begur de narrativa
curta, mentre que la finalista va ser Anna Comet i Pascua, també osonenca,
de Vic, amb Si m’hi acompanyes. Els premis, escollits entre 47 treballs participants, van ser entregats el 21 d’abril, en una gala celebrada al Casino Cultural,
durant la qual també es van lliurar els guardons del XXXIII Concurs de narrativa curta infantil, el del cartell guanyador de la XV Fira d’Indians, que el va
guanyar la il·lustradora Sílvia Fernández, de Tordera, i els reconeixements de
participació en les activitats Guirigall a la biblioteca i Dia Internacional del llibre
infantil, promogut per la biblioteca i el grup Lecxit de l’escola Doctor Arruga.
La Coral de Begur va amenitzar l’acte, amb la interpretació de tres cançons.

Sílvia Fernández, amb l’alcalde i els regidors Mònica Martínez, de Cultura, Ensenyament i Joventut, i Eugeni Pibernat, de Promoció Econòmica. Foto: M.C.

Jurat del XXXIII Premi Vila de Begur: Xavier Gispert, Cristina Badosa, Puri Abarca i Xevi Sala.
Jurat del XXXIII concurs infantil: Ana Castro, Mercè Collado, Toni Bonfill i Rosa Vilà

La regidora Martínez amb Marc Pujol, parella de la finalista, Anna Comet, que no va poder assistir a l’acte. Foto: M.C.

La filla de Manuel de Pedrolo reivindica
la seva obra més enllà del ‘Mecanoscrit’

Adelais de Pedrolo, filla de l’escriptor Manuel de Pedrolo, va pronunciar

Adelais, amb l’alcalde Loureiro i la regidora Martínez. Foto: Aj.

una conferència el dia 20 d’abril, a la Biblioteca Salvador Raurich. Manuel
de Pedrolo. Radicalment, la llibertat, va ser el títol d’una xerrada en què la
filla de l’escriptor va voler reivindicar l’obra del seu pare més enllà del conegut Mecanoscrit del segon origen. Malgrat que aquesta és la seva creació més coneguda, l’escriptor de la Segarra va deixar 120 obres escrites,
l’equivalent a 20.000 pàgines. Algunes d’aquestes obres han estat reeditades amb motiu de la celebració aquest 2018 de l’Any Pedrolo -centenari
del seu naixement-. «Ell era radicalment ateu, independentista i una persona molt franca», va dir Adelais, que va acompanyar la seva xerrada amb
un documental sobre la vida i l’obra de Manuel de Pedrolo.
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SANT JORDI 2018

Un Sant Jordi literari, musical i amb un marcat to reivindicatiu
La celebració de Sant Jordi a Begur va omplir els carrers d’activitats. Els actes relacionats amb la diada ja es van iniciar el 20 d’abril i van

tenir el seu punt culminant, com no pot ser d’una altra manera, el dia 23. Els alumnes de l’escola Doctor Arruga en van ser els principals
protagonistes, però també els vilatans i vilatanes que es van voler acostar a les escales de l’església de Sant Pere per participar en la III Lectura compartida de fragments literaris (organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, ANC) o els que senzillament van passejar per les
parades de roses i llibres del centre del poble. L’Associació de Comerç i Turisme també va organitzar les seves activitats i l’ANC va instal·lar
una parada davant de l’església per oferir informació sobre la lluita per la democràcia i la independència del país. Fotos: Ajuntament

Cantada de la cançó ‘Els personatges’ per part dels alumnes de l’escola D. Arruga.

Parada de llibres, a la plaça de la Vila.

Parada de roses de l’AMPA de l’escola.

III Lectura compartida, organitzada per l’ANC.

La mainada de la llar Ses Falugues, de rua pels carrers del nucli antic.

Olga Cercós, presentant el seu nou llibre,
‘On és la mama?’,

Contes de Sant Jordi a la biblioteca.
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CULTURA

Homenatge de l’Ajuntament a la pedagoga i escriptora Teresa Juvé
Inaugurada una nova secció de novel·la negra i criminal a la biblioteca Salvador Raurich

Aplaudiments a Teresa Juvé, en finalitzar l’homenatge, celebrat a la Biblioteca
Salvador Raurich. Foto: Ajuntament

L’escriptora i pedagoga Teresa Juvé Acero, vídua del

polític i pedagog Josep Pallach, va ser homenatjada el
dia 16 de març per l’Ajuntament de Begur, durant un
acte que va tenir lloc a la Biblioteca Salvador Raurich,
que recentment ha inaugurat una sessió de novel·la negra i criminal. Juvé, de 97 anys, viu a Esclanyà i continua escrivint novel·les. Durant l’homenatge, diferents
persones vinculades a la tasca de Juvé van voler parlar
de l’escriptora, entre ells Carles Canet, guionista i director de documentals; Carme Arenas, presidenta del PEN
Català, i Jordi Fernando, de l’editorial Meteora, empresa
que fa uns anys va decidir recuperar i editar algunes
obres de Juvé.

Els guanyadors del Premi Pallach, amb l’alcalde, Joan Loureiro, i la regidora de Cultura,Mònica Martínez. Foto: Ajunt.

Estudiants de Figueres i Girona, premis Pallach

Un alumne de l’Institut Montilivi de Girona, Jofre Poch, i una alumna de

la Salle Figueres, Maria Valenzuela, van ser els guanyadors del IV Premi
de narrativa curta Josep Pallach, organitzat per l’Ajuntament de Begur i
emmarcat en els Premis d’Educació Josep Pallach. Jofre Poch, de primer de
batxillerat, va guanyar en la categoria de cicles formatius i batxillerat, amb
l’obra La tapadora, una història que tracta de comportament cívic i de solidaritat. Maria Valenzuela, de tercer de secundària, va guanyar en la categoria
d’ESO, amb el relat Un dia vaig ser feliç, una història sobre les penúries dels
refugiats que han de marxar del seu país a causa de la guerra. L’entrega dels
premis Pallach es va fer el 10 de març, a Figueres.

Exposicions de Vilarrubias, Contes de la Mediterrània, Jap i Pere Manera

Inauguració de ‘Contes de la Mediterrània’, del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, amb l’alcalde de Begur,Joan Loureiro; el de Torroella de Montgrí,
Josep M. Rufí, i les regidores de Cultura de Begur i Torroella, Mònica Martínez i Anna M. Mercader, respectivament. A la dreta, la directora de la biblioteca, Rosa
Vilà, explicant contes a un grup d’escolars del municipi, amb motiu de l’exposició. Fotos: Ajuntament

Públic i autoritats en les inauguracions de les exposicions ‘Fotoperiodisme a la rereguarda (1936-1939). Rafael Vilarrubias’, ‘Pere Manera. Antologia’ -acompanyats de
la família- i ‘L’Europa de les portes tancades’, de Joan Antoni Poch (Jap). Fotos: Ajuntament
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ECONOMIA

Promoció de Begur en fires i actes a Puigcerdà, Donostia, Vic i el Benelux

L’alcalde Joan Loureiro, el regidor Eugeni Pibernat i la tècnica de Turisme, Elena
Ponsatí, amb l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, entre altres. Foto: Ajuntament

Jornada de treball, en el Road Show Benelux. Foto: Ajunt.

L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme ha participat, en els últims mesos,

en diferents fires i actes promocionals, amb l’objectiu de donar a conèixer el
municipi de Begur i Esclanyà, i els seus atractius turístics. El cap de setmana
del 2, 3 i 4 de març, l’àrea va organitzar, un any més, un acte promocional al
centre de Puigcerdà. Durant el mateix cap de setmana, Begur també va ser
present en la Fira Sevatur, a Donostia-San Sebastián, una participació que es
va fer mitjançant el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que hi té molt
d’interès, donat que molts bascos visiten les comarques gironines. El cap de
setmana del 23 al 25 de març, la promoció de Begur es va fer en el Mercat del
Ram de Vic, una fira de gran tradició, que atrau un nombrós públic i presenta
un alt nombre d’estands. Fa anys que Begur participa en aquesta fira, el públic
de la qual és molt proper i fidel.
Del 17 al 19 d’abril, l’equip de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme va assistir al Road Show Benelux, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Es tracta d’una acció durant la qual es realitzen tres workshops
(reunions de treball amb periodistes i agències de turisme especialitzades). El
primer es va fer a Anvers (Bèlgica) i els altres dos, als Països Baixos (Rotterdam
i Amsterdam). El balanç de totes aquestes accions de promoció ha estat molt
positiu, segons afirmen els responsables de l’àrea.
L’ 11 d’abril es va fer per primera vegada un workshop entre hotels i empreses
d’activitats de Begur amb l’objectiu d’intercanviar informació i crear sinèrgies
de negoci. Es va fer a l’Hotel Aiguablava i hi van participar 16 hotels i 14 empreses d’activitats diverses d’oci de Begur.

Inauguració del workshop, a l’Hotel Aiguablava. Foto: Ajunt.

Compromís de qualitat turística
El 21 de març, l’Oficina de Turisme de Begur, juntament amb altres oficines de
turisme, museus i empreses privades, va rebre el distintiu de reconeixement
de Compromís de Qualitat Turística, un certificat de qualitat que s’obté a través del projecte del Pla de Qualitat Turística en Destinació del Baix Empordà.
Cada any, l’Oficina de Turisme de Begur rep aquesta certificació, que té com a
finalitat fomentar la millora contínua del servei ofert. Diverses empreses de
Begur també van rebre la mateixa distinció: l’Hotel Aigua Blava, el Parador de
Turisme, l’Hostal Sa Rascassa, l’agència AVI i SB Creacions Turisticoculturals.

El xef Jordi Cruz serà jurat del concurs de
cuina de la 20a Campanya del Peix de Roca

Distintius del Compromís de Qualitat Turística. Foto: Ajunt.

Saló de formació a la Bisbal

El xef Jordi Cruz, del restaurant ABaC de Bar-

celona (3 estrelles Michelin) i membre del jurat
del concurs de televisió Masterchef, jutjarà els
plats que es presentin al XI Concurs de Cuina Popular, que s’organitza en el marc de la Campanya del Peix de Roca de Begur. La campanya, que
enguany celebra el vintè aniversari, s’obre el 28
d’abril i s’allarga fins al 3 de juny. Les inscripcions
per al concurs es podran fer fins el 18 de maig a
l’Oficina de Turisme (telèfon 972 62 45 20 i mail,
turisme@begur.cat). La presentació dels plats es
farà el 27 de maig, a les 12 h, a la plaça Esteva i El xef Jordi Cruz, amb el regiCruañas, i el jurat emetrà el veredicte allà mateix. dor Eugeni Pibernat.

La Borsa de Treball de Begur va participar, els

dies 1 i 2 de març en el V Saló de Formació, Ocupació i Empresa, celebrat a la Bisbal d’Empordà,
amb l’objectiu de dinamitzar i donar cobertura
de llocs de treball a la comarca. Foto: Ajuntament
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Conveni de l’Ajuntament amb
l’Associació de Comerç i Turisme

Un grup de dones de Begur impulsa
la creació d’una nova associació

L’Ajuntament i l’Associació de Comerç i Turisme (ACIT) de Begur han signat un conveni de col·laboració per al 2018, que inclou una subvenció municipal de 20.000 euros, destinada a la
promoció i l’organització d’activitats per part de l’entitat empresarial. A la fotografia, el president de l’ACIT, Marc Carreras, amb
l’alcalde, Joan Loureiro, i el regidor de Promoció Econòmica, Eugeni Pibernat, en el moment de signar el conveni. Foto: Ajunt.

L’ACIT va celebrar la Primera Nit
del Comerç i del Turisme de Begur

Un grup de begurenques impulsa la creació d’una nova associació, destinada a organitzar activitats d’interès per a les dones
del municipi. La primera trobada de dones es va fer el 20 de febrer, al Casino Cultural -a la imatge-, i hi van participar 46 dones d’edats diverses, algunes de les quals havien format part de
l’Associació de Dones de Palafrugell. Foto: Ajuntament

Visita guiada pels carrers del poble
dedicats a dones destacades

L’ACIT va celebrar, el 25 de març, la Primera Nit del Comerç i

del Turisme de Begur, amb diverses activitats: una conferència
de la xef Iolanda Bustos, un sopar a l’hotel Aiguablava i les actuacions de Neus Mar i The Covers Band. La nit s’emmarcava en
la II Setmana del Comerç de Catalunya. Foto: ACIT

Visita al teixit comercial d’Olot

Un cinquantena de dones van assistir a la

visita guiada que
l’àrea de Serveis Socials va organitzar el 8 de març, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona. La visita,
l’explicació de la qual va anar a càrrec de la guia Sandra Bisbe,
va consistir a recórrer els carrers del nucli de Begur que porten
noms de dones que, per un motiu o un altre, van destacar en la
societat begurenca. Foto: Ajuntament

Mor Dolors Moret, la Lola de la
‘telefonia’, als 111 anys d’edat
la begurenca Dolors Moret va morir

Una delegació dels comerciants de Begur i de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament es va desplaçar fins a Olot per
conèixer de primera mà el plantejament comercial de la capital
garrotxina. Es van reunir amb tècnics de l’Ajuntament olotí i
van visitar el teixit comercial de la ciutat. Foto: Ajuntament

el 17 de març, a l’edat de 111 anys. Precisament, en el darrer número d’Es
Pedrís Llarg publicàvem que la Lola
de la ‘telefonia’ -com se la coneixia,
perquè havia treballat durant molts
anys a la centraleta telefònica de Begur- havia celebrat aquest aniversari
el 10 de gener passat, convertirnt-se
en la dona més gran de les comarques
gironines i la segona de Catalunya.
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Una exitosa Festa de l’Arbre va acompanyar la celebració del Dia de la Terra

Molta activitat durant la festa, al costat de la rotonda. Foto: Ajuntament

Alumnes premiades en el concurs de cartells, amb l’alcalde Joan
Loureiro i la regidora Mònica Martínez. Foto: Ajuntament

Alumnes de l’escola Doctor Arruga de Begur, acompanyats per

familiars, van participar el 22 d’abril en la Festa de l’Arbre, que va
consistir a plantar quaranta alzines al costat de la nova rotonda
d’Aiguablava i Fornells. La festa formava part de la celebració del
Dia de la Terra, organitzada conjuntament per les àrees de Medi
Ambient, Ensenyament i Obres de l’Ajuntament de Begur. Després
de plantar els arbres, es va fer l’entrega als alumnes de l’escola Doctor Arruga dels premis del Concurs de Cartells de la festa, organitzat
per l’àrea d’Ensenyament, i del concurs Aporta el teu granet de sorra,
organitzat per l’àrea de Medi Ambient. El Dia de la Terra es va acabar
amb una gimcana pel bosc.
Dies abans, els alumnes de l’escola Doctor Arruga i els de L’Olivar
Vell d’Esclanyà, ja havien fet les seves corrresponents plantacions
en els recintes escolars, en aquesta ocasió, d’herbes aromàtiques.

Imatge del moment de la plantació de les alzines. Foto: Ajuntament

Alumnes de L’Olivar Vell, durant la festa de plantció d’herbes aromàtiques. Foto: Ajuntament

Alumnes de L’Olivar Vell premiats en el Concurs
de Cartells de la Festa de l’Arbre, amb la regidora
Mònica Martínez i el director de l’escola, Xavier
Vilà. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament amplia el servei de porta a porta per als grans productors
El servei de recollida selectiva de residus porta a porta per als grans
productors de Begur, que es fa des del 2015, s’ha ampliat aquest any
amb vista a la temporada alta (Setmana Santa i els tres mesos d’estiu).
Tot i això, la recollida es programa durant tot l’any, amb més o menys
intensitat segons el tipus de residu, com ara en el cas de l’orgànic,
que es recull més sovint. La recollida de les fraccions d’orgànica,
paper, envasos i vidre es farà cada dia en temporada alta. L’alcalde,
Joan Loureiro, ha tingut trobades amb representants dels nuclis i les
platges, especialment restauradors i hotelers, per conscienciar-los de
la necessitat del sistema de recollida porta a porta. Loureiro recorda que l’adaptació a aquest sistema no es tracta només d’una qüestió
mediambiental, sinó també econòmica, perquè a partir del 2020, la
no recollida selectiva es penalitzarà, en alguns casos, amb quantitats
que doblaran el que ara es paga pel servei.

Reunió alcalde-empresaris per parlar del porta a porta. Foto: Ajunt.
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Dos estudiants begurencs de restauració
es fan un nom en el sector cocteler

Trobada per compartir experiències
a la llar d’infants municipal

la llar d’infants Ses Falugues va organitzar, el 10 de geJabalera, en el concurs. A la dreta, Torronteras, amb el premi. Fotos: Ajunt.

Els estudiants de cuina i restauració David Torronteras i Álvaro Jabalera, ambdós begurencs i estudiants de l’INS Baix Empordà, han destacat
en els últims mesos en el ram de la cocteleria. Torronteras, de 18 anys, va
ser el guanyador en la categoria de destresa i habilitat del XXXV Concurs Jove de Cocteleria de Catalunya, mentre que Jabalera, de 16 anys,
va ser semifinalista de Catalunya i Aragó en el concurs Inter Escuelas:
Get Started, a Barcelona, i es va quedar a les portes de la final de Madrid.

ner, una nova trobada entre nens i nenes de 0 a 3 anys
i els seus familiars. L’activitat Trobem-nos a Ses Falugues
està destinada a aprofundir en el coneixement mutu i
compartir experiències. Foto: Llar d’infants Ses Falugues

Homenatge de l’escola L’Olivar Vell a
la mestra Maria Feliu

Visita d’alumnes a l’Ajuntament
Els alumnes de P3, P4 i P5 de

l’escola Doctor Arruga de Begur van visitar l’Ajuntament
el 21 de març, on es van reunir
amb l’alcalde, Joan Loureiro,
i la regidora de Cultura, Ensenyament i Joventut, Mònica Martínez. Entre altres
qüestions, els alumnes van
demanar a l’alcalde que el
municipi tingui uns capgrossos. L’alcalde va informar els

l’escola L’Olivar Vell d’Esclanyà va homenatjar, el 17 de
alumnes que l’Ajuntament ja té encarregats dos capgrossos i els va proposar
que donin idees sobre noms per batejar-los. Foto: Ajuntament

març, la mestra Maria Feliu Ramiro, que s’havia jubilat
el curs passat, després de vint-i-cinc anys de docència en
aquest centre. L’alcalde, Joan Loureiro, li va entregar una
placa commemorativa i un ram de flors, en representació
de l’Ajuntament -com es veu a la imatge-. Foto: Ajuntament

Gresca i molt de color, en les celebracions de Carnaval a Begur i Esclanyà

Diferents imatges del Carnaval a Begur (festa de la llar d’infants, rua de la colla Els Pipots, de Palamós, i rua de la llar) i Esclanyà (ball i coreografies).
Fotos: Ajuntament
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Voluntat de bon
servei, malgrat els
entrebancs

La segona estació
de l’any, un passeig
per les àrees...

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC

Bloc Municipal Begur-Esclanyà

T

ots som sabedors que aquestes pàgines d’Es Pedrís Llarg
haurien de ser escrites per referir-se a temes d’àmbit
local. Però els fets que es viuen a Catalunya els últims
temps fan que sigui inevitable parlar-ne. El passat divendres
dia 23 de març quedarà gravat a la memòria dels ciutadans del
nostre país com un nou dia trist i negre. L’empresonament dels
diputats i diputades del Parlament i l’exili de la diputada Marta
Rovira tornen a clavar una clatellada a l’estat de dret, vulnerant
els principis democràtics més elementals. La retallada en drets i
llibertats a tots els ciutadans de l’Estat espanyol és molt evident.
Els empresonaments a cantants, la censura a llibres i obres d’art,
els judicis a mestres i el tracte judicial que rep el Major Trapero
(màxim responsable d’una de les operacions antiterroristes més
eficaç a Europa) són la mostra més clara que el dret d’expressió,
els drets de reunió i manifestació, etc, estan sent qüestionats a
l’Estat espanyol. Hem d’afegir la permissivitat policial, judicial i
política a l’extrema dreta, que campa impunement a tot l’Estat.
És per tot això que el dia 27 de maig, el ple extraordinari de
l’Ajuntament de Begur es va suspendre per acord de TOTS els
grups polítics. Volia ser un acte simbòlic de rebuig a la decisió
del jutge Llarena i a les polítiques repressives del govern de Madrid.
A tot això, com afecta l’article 155 als ciutadans de Begur? Molt
poca gent a Begur nota els efectes d’aquesta intervenció del govern espanyol. L’efecte es veurà a més llarg termini, degut a les
mancances en polítiques de pobresa energètica, ajuts socials, inversions, etc. En aquests moments, són els ajuntaments els que
es fan càrrec de la situació a través dels seus pressupostos. Però
això és insostenible a mig termini.
A tot això, volem explicar que l’equip de govern de l’Ajuntament
de Begur segueix treballant en el dia a dia del poble. En cap
moment s’ha vist interromput el normal funcionament de
l’administració local i totes les activitats, accions, esdeveniments
i inversions segueixen el seu curs normal. La feina és doble i els
entrebancs molts, però la voluntat de bon servei de tot el personal de l’Ajuntament i els regidors és molt bona. El poble creix i
alguns serveis necessitarien incrementar plantilla. Som coneixedors de la problemàtica. Aquest creixement no el podem fer
efectiu degut a la llei estatal sobre hisendes locals, que no permet a les administracions locals l’increment de pressupostos per
augmentar les plantilles dels serveis adscrits a l’Ajuntament.
L’exemple més clar el tenim a la plantilla de la policia local i el
servei de neteja. Falten efectius humans per completar un bon
servei. Fins que arribi un canvi en les polítiques generals, intentem millorar les condicions de treball amb inversions en equipaments, com són les càmeres de seguretat en diversos punts
del municipi.
Us desitgem que tingueu molta feina durant la temporada alta
que ara obrim, senyal que tot funciona bé, i us convidem a participar en tots aquells actes que tant l’Ajuntament com altres
associacions del nostre poble organitzaran al llarg de tota la
temporada.

E

ncara que a dia d’avui, en escriure aquestes ratlles, sembla que l’hivern no vulgui marxar, ja tenim aquí la segona estació de l’any, la primavera.
Amb ella, dies més llargs, més llum i millor clima porten a la natura, al rebrot i a la floració. És temps d’energies positives i renovades que impulsen la creativitat i el treball.
Els membres de Bloc Municipal, tot i tenir un ritme intens de treball durant tot l’any, també estem ‘tocats’ per la màgia d’aquesta
estació i renovem forces, il·lusió i energies, que ens porten a tenir una agenda d’activitat i treball farcida de projectes i feines
per a assolir gran part del nostre programa electoral del 2015.
Evidentment, hi haurà coses que quedaran pendents degut, entre altres motius, al fet que estem governant en coalició. Unir
programes comporta haver de prescindir d’alguns objectius del
programa propi.
Sense entrar en detalls, us enumerem uns exemples d’’on estem
i en què estem’ els membres de Bloc Municipal que som en el
govern: es va celebrar amb gran èxit de participació el Dia de la
Dona a Begur el passat 8 de març. Entre altres actes, va destacar
la visita guiada pels carrers de Begur. «Ajudar i impulsar des de
la meva àrea l’Associació de Dones de Begur em satisfà molt i
crec que serà una iniciativa de llarg recorregut», ens comenta
l’Encarna García, regidora de Serveis Socials i Gent Gran, que en
aquests moments està treballant intensament en l’organització
de la Festa de la Vellesa de Begur i Esclanyà, i en la pròxima
campanya de recollida d’aliments per als refugiats a Grècia.
D’altra banda, aquest any se celebra la 20ena edició de la Campanya del Peix de Roca. S’han previst una sèrie d’actes per tal de
donar més suport i mes ressò, si cal, a aquesta campanya: «Hem
treballat des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme per lligar tots els detalls d’aquests actes i esperem que entre tots, restauradors, vilatans i Ajuntament, puguem tenir una bona i profitosa campanya», ens deia l’Eugeni Pibernat, regidor de l’àrea,
abans de la campanya. Uns dies abans també, l’equip de turisme
va anar a a Bèlgica i Holanda per assistir a un workshop que
organitzava el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.
Deixem l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, que estan
molt enfeinats, i ens dirigim a l’Ajuntament, on es trobem en
Marià Renart. «Vaig al Parc de l’Arbreda», ens diu. I és que està
preparant una millora dels elements destinats als jocs infantils.
«Estan a punt d’arribar una tirolina, un rocòdrom i un gronxador per als més petits. També arranjarem la pista de bàsquet per
tal de millorar-ne l’ús», comenta. En Marià, com a regidor de Serveis, porta a terme també la negociació amb Correus per tal de
millorar el servei a les urbanitzacions, mitjançant la col·locació
de bústies a l’entrada d’aquestes. També està treballant en
l’enllumenat públic, tant per reduir el consum com per millorar
la il·luminació dels nostres carrers.
Després de l’Arbreda, a en Marià l’esperen a Girona, on hi va
per rebre informació sobre el pla d’habitatge 2018-2021. «Estem
estudiant la viabilitat de fer habitatge protegit a Begur properament», ens explica.
Acabem així aquesta ‘passejada’ per les àrees de l’Ajuntament
que són regides per membres de Bloc Municipal.
Esperem que aquest passeig primaveral us hagi agradat i us informi d’una manera una mica més amena i transparent sobre el
que fem els regidors en el nostre dia a dia a l’Ajuntament.
No volem acabar aquest escrit sense desitjar-vos una feliç primavera a tots! I pels que teniu negocis turístics, una molt bona i
profitosa temporada de primavera!
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Recta final del
mandat

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà

J

a han passat tres anys de govern, tres anys en els quals
hem desenvolupat els programes electorals. Durant aquests
tres anys hem realitzat diverses obres, pensant en el benefici del poble. Aquest últim any ens han quedat algunes obres
per fer però ja estan adjudicades, com la de la plaça del carrer
Sant Pere, que passa a ser una zona enjardinada amb espai per
a jocs infantils; el pàrquing del carrer del Carme, que es destina a zona verda i un espai per a cinc cotxes; la tercera fase de
l’enllumenat de la urbanització Sa Punta i la modificació dels
serveis i reparcel·lació; el pas de vianants del carrer Francesc
Sabater i Mecre “Xiquet”; els horts urbans; el nou vial del barri
de Sant Josep, que donarà sortida a tres carrers que ara no la
tenen; el pàrquing i el parc infantil també del barri de Sant Josep, i la millora de l’asfaltat de diferents trams dels carrers. Totes
aquestes obres es duran a terme passat l’estiu.
D’altra banda, abans del juliol haurem eliminat les barreres arquitectòniques en diferents punts, com ara en el tram d’escales
que va de la Font de Baix al carrer Francesc Forgas, i el tram
també de la Font de Baix a l’avinguda Onze de Setembre.
Com que som un poble turístic, les obres s’han de realitzar entre els mesos d’octubre i maig. No hem pogut realitzar totes les
propostes que teníem previstes dur a terme en aquest mandat;
quatre anys passen volant.
Aprofitem per comunicar que aquest any ha entrat en vigor una
nova llei que ens obliga a fer concursos per realitzar obres, per
la qual cosa ens veiem obligats a publicar-ho a la pàgina web de
l’Ajuntament, i hi podrà participar qualsevol empresa.
Referent als moments actuals, no sabem si quan estigui al carrer
aquest número d’Es Pedrís Llarg tindrem govern o no a Catalunya, però nosaltres creiem que ja ha passat molt de temps i que no
podem esperar més. Ara es hora de pensar més en la gent que no
pas en els partits. Aquesta situació no sols afecta el govern de la
Generalitat, sinó que els ajuntaments també en surten perjudicats. Dit això, només volem fer una referència a les actuacions
que duen a terme els anomenats CDR: creiem que tenen tot el
dret a manifestar-se, però no a pintar parets, monuments, mobiliari urbà, etc, ja que perjudiquen els ajuntaments, perquè s’han
de destinar diners públics a reparar els desperfectes.
Desitgem que el turisme és recuperi i que tingueu una bona
temporada.

Igualtat
d’oportunitats
entre dones i homes
Grup Municipal de Convergència

L

es dones som més de la meitat de la població, i cal que
formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i
estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i
política sigui una prioritat.
El 22 de febrer es commemora el Dia europeu per a la Igualtat
salarial entre dones i homes, i el 8 de març, el Dia internacional
de les Dones. L´any passat, la Generalitat va presentar un estudi
que posava de manifest la necessitat d´incidir en la lluita contra l´escletxa salarial i en pro de la igualtat d´oportunitats entre
dones i homes. L´escletxa salarial és encara una realitat que es
va perpetuant en el temps. La diferència salarial entre homes
i dones és d´un 23% de mitjana, amb la corresponent incidència directa en les cotitzacions i prestacions vinculades (jubilació,
atur, etc). És preocupant copsar com des del 2007 al 2016, la diferència salarial només es va reduir d’un 2,4%.
Un estudi recent de l´Institut Català de les Dones quantifica
l´impacte negatiu que té per a les dones el fet d´assumir més tasques de cura que els homes, i com aquest fet els representa una
pèrdua d´ingressos quantificable econòmicament, per la menor
dedicació al mercat laboral. És a dir, la cura encara és una tasca
que, en la majoria dels casos, recau sobre les dones i tenir temps
per a la cura és un fet que es penalitza laboralment.
A Begur, amb el seu Ajuntament al capdavant, hem de treballar
perquè la igualtat d’oportunitats entre dones i homes sigui efectiva, tot impulsant mesures que erradiquin del nostre entorn
l’escletxa salarial malauradament encara existent.
Cal fer visible i donar suport a les iniciatives encaminades a sensibilitzar la societat, especialment el teixit empresarial, sobre la
necessitat d´avançar en la eliminació de l´escletxa salarial, amb
el compromís d´impulsar la constitució de plans d´igualtat.
Amb el Procés Constituent popular que hem d´endegar, es produeix la millor oportunitat per incorporar les reivindicacions
del món femení. Volem una societat igualitària, volem una societat justa, rica, equilibrada, amb el foment del talent com un
dels eixos de creixement i generació de riquesa. Volem el mateix
sou per la mateixa feina. Volem que moviments com Me Too no
hagin de reaparèixer, perquè hi hagi persones que s´atreveixin
a demanar favors sexuals a canvi de feina. Les dones formem
part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament del nostre futur. Per poder avançar com a societat,
s´han de tenir en compte totes les persones, indistintament del
sexe que tinguin.
Volem també una República solidària amb aquelles persones
que fugen de la seva terra per sobreviure, i compromesa amb la
llibertat de tots els pobles.
Tot el suport a les persones encausades, empresonades i exiliades per haver fet realitat l´1 d´octubre i haver defensat la República, i a totes les seves famílies!
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ESPORTS

Divuit equips del Baix Empordà van participar en el 3x3 d’Any Nou

Dues imatges de jugadors participants en els partidets que es van jugar en el Pavelló Municipal de Begur. Fotos: Àrea d’Esports

El diumenge 7 de gener, la Fundació Esportiva Begur va organitzar l’habitual 3x3 d’Any Nou. En aquesta ocasió, hi van participar 18

equips provinents de Palafrugell, la Bisbal d’Empordà, Palamós i Torroella de Montgrí, a més dels equips de la secció de futbol de la fundació, que també van voler ser-hi. Un total de 75 jugadors van participar en més de 60 partidets, repartits segons les categories. L’associació
Cubàsquet Begur hi va col·laborar aportant l’esmorzar dels participants.

El Cros Escolar reunia 124 alumnes

Deu clubs, en l’Escoleta de bàsquet

Un total de 124 alumnes van participar el 27 de gener en les

Més de 120 jugadors, de 10 clubs, van participar el 25 de febrer

Divuitè torneig de futbol base MIC

El II Clàssic Baix Empordà, a Begur

Begur va tornar a ser seu, el 31 de març, del torneig de futbol

Nasi Claret i Mireia Llansó, amb un Fiat Panda 4×4, van guan-

curses del Cros Escolar 2017-2018 de la comarca, organitzat pel
Consell Esportiu del Baix Empordà, amb la implicació de l’àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Begur i la Fundació Esportiva Begur. Era el tercer any consecutiu que Begur acollia una de les
cinc curses del circuit comarcal. Foto: Àrea d’Esports

base MIC (Mediterranean International Cup), enguany ampliat
amb el torneig de bàsquet base. L’equip aleví de futbol de la FE
Begur -a la imatge- va quedar eliminat davant del Manchester
City als vuitens de final, mentre que l’equip de bàsquet femení
U14 va quedar últim en la fase de classificació. Foto: Àrea d’Esports

en la II Trobada Comarcal d’Escoleta de Bàsquet, al Pavelló Municipal. Els jugadors, d‘entre 4 i 8 anys, provenien de les escoles
La Salle, Vila-romà i Vedruna de Palamós, del CE Bisbal Bàsquet, del Vedruna Palafrugell i de la Fundació Esportiva Begur.
L’equip local va participar-hi amb 13 jugadors. Foto: Àrea d’Esports

yar el II Clàssic Baix Empordà, la primera prova gironina de regularitat sobre terra, que es va fer a Begur el 18 de febrer. En
segon lloc van quedar Paco Garrigó i Jordi Brustenga, amb un
Volkswagen Polo GT. A la imatge, el regidor de Governació i Esports, Martí Aldrich, entrega el premi als guanyadors. Foto: Ajunt.
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La benedicció de Rams no es va poder
fer a Sant Ramon a causa de la pluja

Sortides a Barcelona per veure
‘Cabaret’ i el Cirque du Soleil

Moment de la benedicció de palmes, el Diumenge de Rams. Foto: Ajuntament

La pluja va impedir la recuperació de la tradició de beneir les palmes del

Diumenge de Rams a l’ermita de Sant Ramon. L’acte religiós es va fer a les
escales de l’església parroquial de Sant Pere i, seguidament, a l’interior del
temple, es va celebrar l’ofici solemne. La benedicció va reunir unes 150
persones. Mossèn Josep Taberner volia recuperar novament la festivitat
litúrgica a l’ermita de Sant Ramon, una activitat que s’havia deixat de fer
amb l’arribada del seu antecessor.

Grups de begurencs es van desplaçar a Barcelona els

Sortides d’Els Perduts a la Vajol i Ribes

La novena Marxa Puja i Baixa
tindrà lloc l’1 de juliol vinent

mesos de febrer i abril per veure, respectivament, els espectacles Cabaret, al Teatre Victoria, i Totem, del Cirque
du Soleil (en una carpa instal·lada a l’Hospitalet de Llobregat). Fotos: Ajuntament

El diumenge 1 de juliol tindrà lloc la novena edició de

la Marxa Popular Puja i Baixa de Begur, una activitat
que atrau cada any molts participants. Aquesta activitat
s’organitza des del 2010 i ja s’ha consolidat com una de les
marxes de referència del Baix Empordà. L’edició del 2017
va reunir 1.700 participants. Aquest any, l’organització
tornarà a modificar el recorregut de la marxa, per tal de
poder mostrar nous indrets i paisatges. En unes setmanes, la informació sobre la marxa es podrà trobar al facebook i a la web del Club Excursionista Els Perduts de
Begur. Les inscripcions es podran fer a partir del maig.
Enguany, amb l’objectiu d’oferir un bon servei, s’hi limitarà la participació i només s’obriran inscripcions online.

La quinta del 78 fa 40 anys!

La colla d’Els Perduts de Begur ha fet diverses sortides des de principis

d’any, entre elles la de la Ruta de l’exili, a la Vajol, i la de la ferrada Roca de
la Creu i la cova de Rialb, a Ribes de Freser. En el cas de la ruta de l’exili,
els caminants van seguir el mateix trajecte que va fer el president Lluís
Companys, partint de la Vajol i finalitzant a les Illes (Vallespir), punt on
la gendarmeria francesa esperava els exiliats per reconduir-los als camps
d’internament. Fotos: Els Perduts de Begur

La quinta del 78 de Begur fem 40 anys! I ho volem celebrar aquest estiu organitzant la Festa dels 40 del mes de
juliol, que ja us avancem que serà el dia 21. Si ets nascut
el 1978 i vols col·laborar amb nosaltres, et pots posar en
contacte amb el següent mail: eponsati@gmail.com

L’ENTREVISTA

Puri Abarca

Teresa Juvé Acero. Pedagoga i escriptora
«Pallach no hauria deixat mai la taula de negociació»
La Teresa Juvé (Madrid, 1921), vídua del pedagog i polític Josep Pallach, encara concentra ara, als 97 anys, totes les seves energies a escriure.
Formada a la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, a l’Institut-Escola Ausiàs March de Barcelona i a universitats franceses, va viure la
seva etapa com a professora, però des de fa anys, l’escriptura és el que l’engresca. Entre les seves obres, destaca la sèrie de novel·les policíaques
del portantveus Jaume Plagumà, sorgides dels coneixements de Juvé sobre la Catalunya del segle XVI, època en què estan ambientades.

Teresa Juvé, treballant en el seu despatx de la casa d’Esclanyà. Foto: Puri Abarca
Quins records té dels primers anys d’exili?
Jo tenia 15 anys. Érem a Barcelona i, mitjançant el Ministeri d’Educació de l’època,
vam poder agafar un autocar que ens va
portar a Figueres. Des d’allà, ens vam dirigir
cap a França en tren. El pare no era amb nosaltres i hi va anar pel seu compte. A Portbou, ens vam separar del meu germà i més
endavant, gràcies a les llistes que els diaris
publicaven de la gent que hi havia en els
refugis i en els camps de concentració, vam
saber que ell i el pare estaven a Argelers. A
la meva mare, a la meva germana i a mi ens
van portar a un refugi, un antic hospital
d’un poble del centre de França. Però, quan
va esclatar la II Guerra Mundial, l’Estat
francès necessitava els hospitals i vam
marxar cap a Saint Pourçain, a un refugi
habilitat en una antiga escola. Allà, érem 46
persones. Llavors, els alemanys van ocupar
França, els aliats van començar a avançar i
al final, vam acabar a Tolosa de Llenguadoc.
Llavors, va venir el pare.
Com era la vida allà?
Hi vaig fer de minyona, en un pis ple de
jueus, i també de dona de fer feines a casa
de la propietària d’un quiosc. A les tardes,
anava a la universitat, on vaig estudiar
llengua i literatura occitanes. Allà, em vaig
interessar per l’obra d’un poeta occità dels
segles XVI i XVII, en Peyre Godolin. Hi havia un monument en una plaça dedicat a
ell, amb una inscripció d’una paraules seves
en occità: «Me plai de mantenir son langatge
bel.» Havien prohibit el català a Catalunya i,
potser per aquestes paraules de defensa de
la llengua, molts catalans exiliats a Tolosa
ens trobàvem allà i parlàvem. Més enda-

vant, vaig fer la tesi doctoral sobre Godolin.
Com va ser que va entrar a la Resistència
francesa?
Els alemanys van agafar un amic meu jueu
i el van matar. I, malgrat que el meu pare
em deia que aquella no era la nostra guerra,
veient el que estava passant, vaig decidir
que sí que era la meva guerra. Mitjançant
un professor de la universitat, vaig entrar a
la Resistència com a agent d’enllaç; portava
papers i notícies d’aquí cap allà i controlava
tot el que feien els maquis.
Quan va conèixer Josep Pallach?
Acabada la guerra. Jo ajudava el meu germà, que era un noi molt hàbil, a fer sabates
i ens guanyàvem prou bé la vida. Passàvem
les vacances a Cotlliure. Una vegada, vam
buscar habitació per a un noi que volia venir a Cotlliure, en Josep, i quan vam anar-lo
a buscar a l’estació, ho vaig tenir clar: vam
connectar de seguida.
Què la va motivar a escriure?
La motivació em ve des de molt petita. El
pare em feia llegir molt, sobretot autors
catalans, i un bon dia vaig pensar que jo
també podria escriure. Vaig començar per
la poesia.
Com va sorgir la idea de crear el personatge del portantveus Jaume Plagumà?
M’agrada la novel·la policíaca i autors com
Georges Simenon, Agatha Christie..., i em va
semblar divertit crear un personatge quefos un policia del segle XVI, un moment en
què el Principat estava dividit en vegueries
i en tenia el control el portantveus. Anaven
ell, el seu jutge i l’agutzil. No estava més de
quatre mesos en la mateixa vegueria i era
l’equivalent a un virrei. De novel·les amb

en Plagumà com a protagonista, en tinc catorze d’escrites.
Donades les circumstàncies actuals, creu
que la llengua catalana està en perill?
Estem en perill tots. Però no crec que la
llengua ho estigui. La llengua té importància quan la parla tothom. L’arribada de refugiats pot canviar una mica la situació, però
si s’integren en el poble, parlaran català. El
català ja va ser prohibit i no va morir. No és
natural suprimir les llengües vernacles. Seria una bestiesa. I el paper de l’escola per a la
pervivència de les llengües és important. A
l’escola, s’ha de treballar en català i castellà.
Ser plurilingüe és una gran riquesa.
Com creu que ha de ser una bona escola?
El millor sistema educatiu és el que es basa
en la bona relació entre el professor i els
alumnes, en l’amistat fins i tot, formant una
mena d’unitat. El pare era mestre i sempre
defensava un sistema pedagògic basat en la
llibertat i en les converses entre professors
i deixebles.
Què defensaria Josep Pallach si veiés la situació que es viu en el país?
Ell era federalista i no hauria deixat de serho. Cada estat espanyol té dret a la seva independència, la seva llengua i la seva manera de viure, sense perdre el que és comú.
Com veu vostè el què està passant?
La situació és bastant confusa. Uns volen
ser més forts que els altres i això és una
bestiesa, un error. Així no s’arribarà a res.
Potser no creuen massa en ells mateixos i
en el que defensen. Pallach no hauria deixat
mai la taula de negociació.
Hauria estat en desacord amb el camí que
ha agafat el socialisme...
El socialisme està perdent forma. Pallach
no havia estat mai un socialista radical; era
socialdemòcrata, perquè tenia clar que tots
els homes són iguals. El socialisme d’ara ha
quedat només en un nom. No tenen idees.
Potser caldria recuperar el pensament de
Pallach. Ell és mort, però queda el seu pensament, tot i que és una cosa abstracta. Convindria que hi hagués gent jove que se’l fes
seu, aquest pensament, i el defensés.
Però, la societat ha canviat...
L’individu ha deixat de ser un individu;
segueix una via, però no sap ni quin pensament té. No té idees, sinó que es basa en
una mena d’essència que el guia. Es deixa
vèncer pel que l’envolta i així, no sap ni què
l’envolta realment.

